
UCHWALA NR 120IXllIl2020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczeoia uslug na terenie Gminy Nowe Miasto 

w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli oierucbomosci, na kt6rych zamieszkujll 


mieszkancy i zagospodarowania tycb odpad6w, w zamian za uiszczanl} przez wlaSciciela nieruchomosci 

opiate; za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Na podstawie art. 18 uSt. 2 pkt 15, art. 40 Us1. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 
o samorZ"ldzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pow. zm.) oraz art. 6r Ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i pOrllldku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasi~gni<;ciu opinii 
Panstwowego Powiatowego Inspelctora Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy Miasto uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Okresla si~ szezeg610wy spos6b i zakres swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wtaScicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszlcaftcy z terenu Gminy Nowe Miasto 
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczan<} przez wlaSciciela nieruchomosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Od wlaScicieli nieruchomosci, na kt6rych zarnieszkuj'l mieszkancy w zamian za uiszczon'l przez 
wlaScieieli op}at~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana b<;dzie kazda zebrana ilosc odpad6w 
komunalnych. 

§ 3. W zamian za uiszczon<} przez wlaSciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadarni 
komunalnymi odbierane ~d4 n8St~puj'lce frakcje odpadow komunalnych powsta~e na nieruchomosciach, na 
ktorych zamieszkuj'l mieszkancy: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ; 

2. papier i tektura - (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, ulotki, zeszyty, kartony, torby 
papierowe); 

J. metal i tworzywa sztuczne - (opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki plastikowe, plastikowe 
opakowania po produktach spoZywczych, opakowania po srodkach Czystoscl, kosmetykach., plastikowe torby, 
worki, reklam6wki, kartony po mleku i sokach, puszki aiuminiowe lub stalowe, drobny zlom zelazny i metale 
kolorowe); 

4. szk10 - (sloiki bez metalowych nakrytek, butelki po napojach i Zywnosci, szklane opakowania po 
kosmetykach), z wyl'lczeniem ceramiki, iar6wek, szkla okiennego, uTOodpornego, zbrojonego lub 
samochodowego; 

5. bioodpady - (resztki warzyw i owoc6w, drobne gal~zie drzew i k.rzew6w, skoszonq traw<y, liscie, kwiaty, 
trociny i kora drzew); 

6. odpady niebezpieczne i chemikalia; 

7. odpady nielcwalifikujqce si<r do odpad6w medycznyeh powstalych w gospodarstwie wyniku 
przyjmowania produk16w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu pozlOmu 
substancji we krwi, w szczeg61nosci zutyte igty i strzykawk.i naleZy wydzielic, ze strumienia 
odpad6w komunaJnych i przekaza.t do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego w budynku 
Urz<rdu Gminy Nowe Miasto; 

8. meble i inne odpady wielkogabary\owe; 

9. odpady tekstyli6w i odziei:y; 

LO. zUZyty spr~ elektryczny i elektroniczny; 

II. zu.:tyte opony; 

L2 . zutyte akumulatory; 

D. odpady budowlane i rozbi6rkowe ; 
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14. przetenninowane leki wydzielone ze strumienia odpad6w komunalnych naleZy przekazat do 
specjalistycznych pojemnik6w znajdujllcych si~ waptekach; 

15. zuZyte baterie naleZy dostarczyc do oznakowanych pojemnik6w usytuowanych w plac6wkach 
oswiatowych i w budynku Urz~du Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. Rodzaje i pojemnosc work6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych oral spos6b 
selektywnego zbierania odpad6w przez wlaScicieJi nieruchomosci zostat okreslony w Regulaminie utrzymania 
czystosci i pOrz<}dku oa terenie Gminy Nowe Miasto. 

§ S. WlaSciciel nieruchomosci rna obowiqzek przekazywania selektywnie zebranych odpad6w 
komunalnych podmiotowi odbieraj'lcemu odpacly w terminach wyznaczonym hannonogramem. 

§ 6. W przypadku niedopelnienia przez wlaSciciela nieruchomosci obowiq.zku zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b selektywny, podmiot odbieraj'lcy odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 0 tym w6jta oraz wlaSciciela nieruchomosci. 

§ 7. Obowi~k seJektywnego zbierania odpad6w komunalnych przez wtaSciciela nieruchomosci uznaje sitr 
za zachow any w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane s'l w podziale Da odpowiednie frakcje, 
gromadzone w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakeji. 

§ 8. WlaScieiele nieruchomosci w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w przypadku zadeklarowania 
kompostowania bioodpad6w, w caloSei zwolnieni S'l z obowi~ku wyposai:enia nieruchomosci w worki koloru 
br~owego z napisem ,,810" co oznacza, Ze nie mog'} tej frakeji odpadu przekazywac w ramach systemu 
gminnego do odbioru sprzed nieruchomosci. Wla.sciciele pozostalych nieruchomosci nie korzystaj'lCY 
z przydomowych kompostownik6w, przekazujll przedsitrbiorcy bioodpady stanowictce odpady komunalne 
w workach do tego przeznaczonych. 

§ 9. 1. Hannonogram odbioru odpad6w komunalnych okresJonych §3 dostarczany jest mieszka.ncom 
w fonnie ulotki przez przedsi~biorcy odbieraj'lcego odpady, wylonionego przez Grnin~ Nowe Miasto w drodze 
przetargu oraz b~dzie dost~pny w Urzydzie Gminy w Nowym Miescie, a takZe na stronie intemetowej Gminy 
Nowe Miasto. 

2. Pozbywanie si~ odpad6w komunalnych przez wlaScicieli nieruchomosei odbywa siy poprzez ien 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workacn do selektywnej zbiorki odpad6w komunalnych. 
Worki do selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych nieodptatnie udostypnione s'l przez przedsiybiorcy, kt6ry 
odbiera odpady na moey umowy podpisanej z Gminq Nowe Miasto. 

§ 10. Odbieranie odpad6w z nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l rnieszkancy bC(dzie prowadzone 
zgodnie z hannonogramem odbioru odpad6w komunalnych z nastC(puj1}C8, czystotliwosciq: 

1. Z obszar6w zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

I) odpady niesegregowane (zmieszane) - zbierane w okresie od kwietnia do paidziemika nie rzadziej nit ral 
na dwa tygodnie, w pozostalych miesi'lcach I ral w miesi'lcu; 

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkJo, metale i tworzywa sztuczne, - jeden raz w miesiqcu; 

3) bioodpady - zbierane w okresie od kwietnia do paZdziemika nie rzadziej nii: raz oa dwa tygodnie, 
w pozostalych miesi'lcach - I raz w miesiqcu; 

4) odpady niebezpieczne i chemik.alia - dwa razy w roku w fonnie mobilnego punktu selektywnej zbiorki; 

5) meble i ione odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku w fonnie mobilnego pUnktu se1ektywnej 
zbi6rki ; 

6) odpady tekstyli6w i odzieZy - dwa raz w roku w Cormie mobilnego punktu selektywnej zbi6rki; 

7) zUZyty sprzyt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku w fonnie mobilnego punktu selektywnej 
zbi6rki, moze bye rowOlez dostarczony do Punktu zbi6rki zuZytego sprz~tu elektrycznego 
i elektronicznego zlokalizowanego przy UWycizie Gminy w Nowym MieScie, ul. Aptecma 8; 

8) zuZyte opony - dwa razy w roku w Connie mobilnego punktu selektywnej zbi6rki; 

9) zuiyte akumulatory - dwa razy w roku w formie mobilnego punktu selektywnej zbi6rki; 

\ 0) odpady budowlane i rozbi6rkowe - dwa razy w roku w formie mobilnego punktu selektywnej zbi6rki; 
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§ 11. WlaSciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkancy, a powstaj<l odpady komunalne, 
s<} zobowi¥2J1i do pozbywania siy odpad6w w sposob okrdlony w Regulaminie utrzymania czystosci 
i pOrz<}dku na terenie Gminy Nowe Miasto, przy czym odbieranie odpad6w nastypuje na podstawie umowy na 
odbieranie odpadow komunalnych zawartej z przedsiybiorc~ wpisanym do rejestru dzialalnosci regulowanej 
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci. Wykaz podmiot6w uprawionych 
udost~pniony na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto. 

§ 12. W celu ulatwienia odbioru odpad6w komunalnych wlaSciciele nieruchomosci obowil)ZMli S<l do 
wystawienia pojemnik6w i workow na czas odbierania tych odpad6w poza teren nieruchomosci, 
w miejsce umotliwiaj'lCe swobodny do nich dojazd. 

§ 13. I. Przypadki niew1aSciwego swiadczenia uslug przez przedsiybiorcy odbieraj~cego odpady komunalne 
od wlaScicieli nieruchomosci zamieszkalych naleZy zglosic do Urz/(du Ominy w Nowym Miescie na pismie, 
telefonicznie pod nr 23 661 49 20, 23 661 49 35 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
info@ugnowemiasto.pl w nastypnym dniu roboczym po dniu wyzoaczonym w haononogramie odbioru 
w godz. 8.00 do 16.00. 

§ 14. 1. Ustala siy utworzenie jednego Punktu SeJektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych 
prowadzonego przez przedsiybiorccr wylonionego w drodze przetargu. Zasady funkcjonowania, 
w szczeg61nosci tenniny i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych okresla 
umowa zawarta z przedsiybiorcf} wylonionym w drodze przetargu. 

2. Infonnacja na temat lokalizacji, godzin otwarcia wraz z wykazem odbieranych w nim rodzaj6w odpad6w 
zostanie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy Nowe Miasl0. 

§ 15. Traci moe uchwala Nr I 85IXXIXJ20 17 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r. 
w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od wlaScicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujfj mieszkancy i zagospodarowania tych odpad6w, 
w zamian za uiszczon<! przez wlaSciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 16. Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Ominy Nowe Miasto. 

§ 17. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w Zycie z dniem 01 marca 2020 roku. 

Id : 30D37FF6-D523-4&52-AFDO-73952AD20844 . Uchwalony Strona 3 

mailto:info@ugnowemiasto.pl


Uzasadnienic 

do Uchwaly nr 120IXIIl/2020 

Rady Gmioy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 

w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczeoia ustug oa tcrenie Gminy Nowe Mjasto 
w zakresie odbieraoia odpad6w komunalnych od wla§cicieli nieruchomosci, oa kt6rycb zamieszkujlJ 
mocszkancy i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczanlJ przez wlasciciela 
oieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6r ust. 3. Rada Gminy zobowi!).Zafla jest okreslic w drodze uchwaty stanowillcej akt prawa 
miejscowego. szczeg6towy spos6b i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od wlaScicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w. w zamian za uiszczonq przez wlaSciciela 
nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczeg61nosci czC(Stotliwosc 
odbierania odpad6w komunalnych. 

Stosownie do art. 6 ust. 3b dopuszcza siy zr6znicowanie cz~stotliwosci odbierania odpad6w 
w szczeg6lnosci w zaleZnosci od ilosci wytwarzanych odpad6w i ich rodzaj6w. 

Na podstawie art. 6r ust. 3d ustawy - uchwala niniejsza okrdla taki.e tryb i spos6b zglaszania przez 
wla.scicieli nieruchornosci przypadk6w niewJaSciwego swiadczenia uslug przez przedsiybiorc~ 

odbieraj"lcego odpady komunalne od wla.scicieli nieruchomosci. 

Projekt niniejszej uchwaly, zgodrue dyspozycjq art. 6r ust. 3c ustawy podlega zaopiniowaniu przez 
panstwowego powiatowego inspektora sanitamego w zakresie czystotliwosci odbierania odpad6w 
komunalnych. 

Projekt niniejszej uchwaly uzyskal pozytywnq opinicr Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Plonsku pismo nr HKN.030 . 1.27.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. 

Uchwala w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci. na kt6rych zamieszkujq mieszkailcy i zagospodarowania rych 
odpad6w, w zamian za uiszczanq przez wlaSciciela nieruchomosci opfatcr za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest niezbydnym elementem systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto. 
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